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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

ze 47. schůze Rady města Litovel, konané dne 18. ledna 2021 

 

Číslo: RM/1641/47/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní M. P. o slevu z nájmu z nebytového prostoru na ul. Havlíčkova 705 - prodejna Oděvů 

za měsíce říjen, listopad a prosinec r. 2020. 

b) souhlasí se slevou nájemného ve výši 50 % z nájemného za plochu za měsíce říjen, listopad, prosinec r. 2020.

 

Číslo: RM/1642/47/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost manželů F. ve věci prodloužení nájemní smlouvy bytu na dobu neurčitou. 

b) nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy bytu č. 002 o vel. 3 + 1 s příslušenstvím, nacházejícího 

se  ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 748 v Litovli, ul. Poděbradova, č.or. 8 na dobu neurčitou.

 

Číslo: RM/1643/47/2021 

Rada města Litovel 

a) projednala žádost paní I. K. o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Sokolovny 

v Litovli, ul. Opletalova 341/1 z důvodu rekonstrukce části objektu Sokolovny. 

b) souhlasí s prominutím nájemného po dobu rekonstrukce (za období 01 - 05/2021).

 

Číslo: RM/1644/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje v souladu se zveřejněním záměru města Smlouvu o nájmu pozemku na pronájem 

části pozemku parc.č. 367, zahrada, o výměře 21 m2, za účelem provozu venkovní restaurační zahrádky v návaznosti 

na provoz místní hospůdky v Březové. Smlouva bude uzavřena městem Litovel a panem J. F. z Březové s účinností 

od 1. 2. 2021 za roční nájemné 3.325 Kč.

 

Číslo: RM/1645/47/2021 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnění záměru města pronájem části pozemku parc.č. 880/1, ostatní 

plocha/zeleň, o výměře 20 m2, za účelem parkování dvou osobních aut pro manželé R. a pana P. z obytného domu 

ul. Šmakalova v Litovli.

 

Číslo: RM/1646/47/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotací a darů žadatelům o finanční podporu na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a Českomoravským svazem chovatelů 

poštovních holubů, místním spolkem Litovel, z.s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 
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c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým kynologickým svazem ZKO 

Litovel - 049 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

d) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým rybářským svazem, z. s., místní 

organizací Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

e) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Českým svazem chovatelů, z.s., Základní 

organizací Litovel 1 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Základní organizací Českého 

zahrádkářského svazu Litovel v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

g) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domovem se zvláštním režimem Bílsko, 

o. p. s. v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

h) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Domem dětí a mládeže Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

i) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Gymnáziem Jana Opletala, Litovel, 

Opletalova 189 v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

j) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Hanáckým petanque klubem 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

k) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

l) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a spolkem Linka bezpečí, z. s. v předloženém 

znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

m) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Muzejní společností Litovelska, z. s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

n) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Odborným léčebným ústavem Paseka, 

příspěvkovou organizací v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

o) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Římskokatolickou farností Litovel 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

p) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností Podané ruce o.p.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

q) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Společností pro ranou péči, pobočkou 

Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

r) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a Spolkem rodičů a přátel Základní školy 

Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

s) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a TJ TATRAN LITOVEL, z.s. 

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

t) nesouhlasí s poskytnutím dotace Mysliveckému spolku Haňovice na opravu lovecké chaty.

 

Číslo: RM/1647/47/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit poskytnutí dotace žadatelům o finanční podporu na rok 2021 

dle předloženého návrhu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Akselit, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na přepravu členů spolku – seniorů od 65 let a osob 

s omezenou schopností pohybu v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

c) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a DHK Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na sportovní činnost oddílu v roce 2021 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 
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d) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a B. D. o poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na sportovní přípravu v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající 

se této dotace. 

e) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Folklorním souborem HANAČKA, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na činnost souboru v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

f) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Hanáckým jezdeckým klubem Litovel z.s. o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na činnost jezdeckého klubu 

v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

g) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Mažoretky Linetbells Litovel z. s. o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč na činnost spolku v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

h) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Motorsportem Hlavinka z.s. o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč na činnost spolku v roce 2021 a rozpočtovou 

změnu týkající se této dotace. 

i) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Spolkem TJ VS Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na zajištění sportovní činnosti tělovýchovné 

jednoty v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

j) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Hanácká mozeka Litovel o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na činnost souboru v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

k) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na provozní náklady pečovatelské 

služby Charity Šternberk, střediska Litovel v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

l) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na mzdové náklady zdravotních 

sester charitní domácí zdravotní péče v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

m) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Charitou Šternberk, střediskem Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na provozní náklady mateřského 

centra Rybička v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

n) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a spolkem Rychlostní kanoistika Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na sportovní činnost spolku 

v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

o) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000 Kč na zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních 

mistrovských soutěžích a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2021 

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

p) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a TJ Tatran Litovel, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč na účast družstva mužů oddílu házené v 1. lize 

ČSH v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

q) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč na pronájem sportovišť, činnost 

oddílů mládeže a činnost divadelního souboru v roce 2021 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

r) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit uzavření smlouvy v předloženém znění mezi městem Litovel 

a Náboženskou obcí Církve československé husitské v Litovli o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na výměnu 

oken v Husově sboru v Litovli v roce 2020 a rozpočtovou změnu týkající se této dotace.
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Číslo: RM/1648/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená společností EMONTAS, s.r.o., 

se sídlem Jiráskova 1273/7A, 77900 Olomouc, IČ: 25883551 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou 

města jako vlastníkem pozemků parc.č. 34/3 vedená jako ostatní plocha a parc.č. 348 vedená jako ostatní plocha 

v k.ú. Myslechovice, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu 

č. IV-12-8017364/VB/001, Myslechovice, p. č. 142/41 – připojení kNN. Zřízení věcného břemene je úplatné 

dle ceníku schváleného ZML.

 

Číslo: RM/1649/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Litovel a SHČMS - Sborem 

dobrovolných hasičů Savín, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1650/47/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Správou silnic Olomouckého kraje a městem Litovel 

na akci „Myslechovice - dešťová kanalizace podél silnice III/3732“, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Správou silnic 

Olomouckého kraje a městem Litovel na akci „Myslechovice - dešťová kanalizace podél silnice III/3732“, 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1651/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

související. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností GasNet, s.r.o. zastoupené na základě plné 

moci společností GasNet Služby, s.r.o., v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1652/47/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

parc.č. 757/22, k.ú. Savín, obec Litovel, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV č. 60000. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel (nabyvatel) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce), 

v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1653/47/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci „Chudobín - chodník u silnice II/373“. Smlouva 

bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci „Chudobín - 

chodník u silnice II/373“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, 

v předloženém znění.
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Číslo: RM/1654/47/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na akci „Myslechovice - prodloužení a oprava chodníku 

u silnice III/3732“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic Olomouckého kraje, 

v předloženém znění. 

b) schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci „Myslechovice 

- prodloužení a oprava chodníku u silnice III/3732“. Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a Správou silnic 

Olomouckého kraje, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1655/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě o dílo o provádění úklidových prací. Dodatek 

č. 13 bude uzavřen mezi městem Litovel a panem Zdeňkem Hlaváčkem, s účinností od 1. 1. 2021, v předloženém 

znění.

 

Číslo: RM/1656/47/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 122/2020/RM až 131/2020/RM dle důvodové zprávy.

 

Číslo: RM/1657/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o službách daňového poradenství.

 

Číslo: RM/1658/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech 

města Litovel k 31. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1659/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí informaci o převodu finančních prostředků na činnost odborného lesního 

hospodáře.

 

Číslo: RM/1660/47/2021 

Rada města Litovel souhlasí s výběrem varianty č. 2 z předložené studie akce: „Litovel, prodloužení komunikace 

z ul. Javoříčské ke koupališti s umístěním parkoviště“.

 

Číslo: RM/1661/47/2021 

Rada města Litovel ukládá tajemníkovi MěÚ zveřejnit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí organizační 

složky Městské knihovny Litovel.
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Číslo: RM/1662/47/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit aktualizaci „Plánu financování obnovy 

kanalizací“ pro rok 2020, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1663/47/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti na projekt „Revitalizace sportovního areálu 

Sokolovny v Litovli“ v rámci Výzvy č. 13/2020, Programu č. 162 52 vyhlášeného Národní sportovní agenturou. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit spolufinancování projektu „Revitalizace sportovního areálu 

Sokolovny v Litovli“ nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.

 

Číslo: RM/1664/47/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s realizací akce „Služby TIC Litovel 2021“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje z Programu na podporu zkvalitnění turistických informačních center v Olomouckém kraji 

a souhlasí s případným uzavřením smlouvy o dotaci. 

b) souhlasí s realizací akce „Hanácké Benátky 2021“ a s podáním žádosti Městského klubu Litovel o dotaci 

Olomouckého kraje z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2021 a souhlasí s případným uzavřením 

smlouvy o dotaci.

 

Číslo: RM/1665/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje Technickým službám Litovel, příspěvkové organizaci nový odpisový plán na rok 

2021.

 

Číslo: RM/1666/47/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

„Litovel - komplexní předcházení vzniku odpadu“, CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012968 v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020, včetně spolufinancování akce, v předloženém znění.

 

Číslo: RM/1667/47/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí dopis od zástupců Povodí Moravy, s.p. ve věci odstranění nánosů z řeky Moravy 

u Svatojánského mostu v Litovli. 

b) žádá radní, aby se v budoucnu vyvarovali osobních iniciativ a řešili obdobné záležitosti oficiální cestou.

 

Číslo: RM/1668/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí výstup z jednání se zástupci České pošty, s.p., týkající se obsluhy 

a personálních změn na pobočce České pošty v Litovli.
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Číslo: RM/1669/47/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí žádost rodiny S. a S. ve věci skácení stromu na hřbitově v Litovli. 

b) žádá vedoucího odboru ŽP, jakmile zeleň v lokalitě hřbitova v Litovli posoudí, aby členy rady města o výsledku 

šetření informoval.

 

Číslo: RM/1670/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis „Město - muzeum aneb schůzka u sirén“ ze dne 6. 1. 2021.

 

Číslo: RM/1671/47/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis ze schůze Letopisecké komise ze dne 8. 12. 2020. 

b) souhlasí s účastí předsedy Letopisecké komise na jednání Výboru zástupců místních částí.

 

Číslo: RM/1672/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápisy ze zasedání Komise pro investice a výstavbu ze dne 3. 12., 7. 12. 

a 10. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1673/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 14. 12. 2020.

 

Číslo: RM/1674/47/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel zveřejnit záměr prodeje pozemků parc.č. 725/1, 

725/13, 725/14 a 725/15 v lokalitě Litovel, Severní za účelem výstavby bytových domů za stanovených podmínek.

 

Číslo: RM/1675/47/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel projednat a schválit rozpočtové změny 1/2021/ZM až 33/2021/ZM.

 

Číslo: RM/1676/47/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit projekt Prázdninový pobyt 2021, podání žádosti o dotaci 

ze státního rozpočtu do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2021 a spolufinancování projektu. 

b) pověřuje Mgr. Lubomíra Brozu, manažera prevence kriminality, realizací tohoto programu.
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Číslo: RM/1677/47/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje, z dotačního programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021 

na projekt „Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum“ a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/1678/47/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci do vyhlášeného programu 

Olomouckým krajem na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 a podmínky spolufinancování, týkající 

se akce „Litovelské  slavnosti v rámci EHD a podpory cestovního ruchu“. 

b) pověřuje starostu města k podpisu smluv souvisejících s programem akce.

 

Číslo: RM/1679/47/2021 

Rada města Litovel doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje do Dotačního programu pro sociální oblast, Podpora prevence kriminality, s projektem 

„Rozšíření a modernizace městského kamerového systému“ a spolufinancování tohoto projektu.

 

Číslo: RM/1680/47/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu obcí s 3 001 

– 10 000 obyvatel, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 

2021 na akci „Litovel - rekonstrukce elektroinstalace v multifunkčním sále Záložny“. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit spolufinancování akce „Litovel - rekonstrukce 

elektroinstalace v multifunkčním sále Záložny“.

 

Číslo: RM/1681/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje předložené platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací platné 

od 1. ledna 2021.

 

Číslo: RM/1682/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. l. ke Smlouvě o nájmu pozemku na prodloužení lhůty 

k pronájmu části pozemku parc.č. 186/4, v k.ú. Nová Ves u Litovle, za účelem předložení pravomocného rozhodnutí 

odboru výstavby k legalizaci prodejního stánku včetně přípojek, v termínu do 31. 7. 2021. Dodatek č. 1 bude uzavřen 

mezi městem Litovel a manželi K., v předloženém znění. Využití pozemku po tomto termínu bude řešeno 

prostřednictvím rady města.

 

Číslo: RM/1683/47/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí důvodovou zprávu a předkládá Zastupitelstvu města Litovel materiál „Změny 

v čerpání náhrad za ztížené lesní hospodářství na pozemcích v majetku města Litovel“ k posouzení jednotlivých 

variant.
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Číslo: RM/1684/47/2021 

Rada města Litovel schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 31 

zákona o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytování služeb „Senior taxi Litovel“.

 

Číslo: RM/1685/47/2021 

Rada města Litovel 

a) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit podání žádosti o dotaci z Programu na podporu rekonstrukcí 

sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 na akci „Revitalizace sportovního areálu Sokolovny 

- dokončení I. etapy“ a zavazuje se ke spolufinancování projektu. 

b) doporučuje Zastupitelstvu města Litovel schválit realizaci akce a prohlašuje, že budova č.p. 341 Sokolovna, 

inventární č. DHM000114892, v níž bude projekt realizován je a min. 10 let bude ve vlastnictví města.

 

Číslo: RM/1686/47/2021 

Rada města Litovel souhlasí s vyvěšením Vlajky pro Tibet na budově Městského klubu Litovel dne 10. 3. 2021.

 

 

 

 

               Viktor Kohout v. r.                       Mgr. Lubomír Broza v. r.                           

                   starosta města                           místostarosta města  

 


